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١٧٨

�لثا�  نوفم�/تشرين   ١٥  :١٩٠٩
 � "!د  ناصر  م%$�  �حلافظ  ُ�لَد 
قا�يا1، عند م%$� بش% �لدين ,مو� 
"!د ��لسيد8 ,مو�8 بيغم 5ضي �هللا 

عنهما.
١٩٢٢ ٧ Aبريل/نيسا1: َحِفظ �لقر;1 
�لعربية ��أل�5ية على  �لكرمي. F تعلم 
 Iلشه% موالنا َسْر5�َ شا� Nيد �لصحا
�أل!دية  �ملد5سة   � �ُسّجل   .�

لتعلم �لدين.
شها�8   Tنا متو$:  يوليو/   ١٩٢٩

شها�8  ("على  فاضل"   Xمولو"
� �للغة �لعربية � باكستا1) من 

جامعة �لبنجا[ بالهو5. 
 �١٩٣٤: ناT شها�8 �إلجا8$ 

�لكلية �حلكومية الهو5.
٢ يوليو/ متو$ عقد �خلليفة �لثا� 
منصو85  �لسيد8  على  قر�نه   �
علي  ,مد  نو�[  (بنت  بيغم 

خا1). 
�لسنة  نفس   �  Tسبتم�/"يلو  ٦
 �للد�5سة، � بريطانيا   iA سافر
 ١٩٣٨ �لثا�  نوفم�/تشرين 
عا� حامًال شها�8 �ملاجست% من 

جامعة "كسفو�5. 
�نُتِخب   mف��ير/شبا  :١٩٣٩

5ئيًسا ملجلس خد�n �أل!دية.
 iA  ١٩٣٩ يونيو/حزير�1 
 nخد  :١٩٤٤ Aبريل/نيسا1 

�أل!دية  �إلسالمية  للجامعة  عميد� 
 nبقا�يا1، �عميد� لكلية تعليم �إلسال
�بعد   .١٩٦٥  iA  ١٩٤٤ من 
�ستقالT باكستا1 مكث � قا�يا1 من 
 ١٤ من  �جلماعة  مركز  حر�سة  "جل 
نوفم�/تشرين   ١٥ iA ];/غسطس"

.١٩٤٧ nلثا� عا�
�لثا�  نوفم�/تشرين   ١٦  :١٩٤٧
بعد �إل1z من "م% �ملؤمنني، هاجر مع 
�لد�عية �ألستاz جالT �لدين }س من 

قا�ياiA 1 باكستا1.
 iA  ١٩٤٩  Tأل�� "كتوبر/تشرين 
 nنوفم�/تشرين �لثا� ١٩٥٤: خد
 nخد� |لس  5ئيس  نائب  بصفة 

�أل!دية. 
"يا5 ١٩٤٤ iA نوفم�/ مايو/ 

عمل   :١٩٦٥ �لثا�  تشرين 
."nعميد� لكلية "تعليم �إلسال

 iA  ١٩٤٨ يونيو/حزير�1 
كتيبة   �  nخد  :١٩٥٠
 � عضًو�  �كا1  "�لفرقا1"، 

�ملجلس �ألعلى �ا.
�عُتقل  Aبريل/نيسا١٩٥٣1:   ١
� فتر8 �العتد���� ضد �جلماعة 
 �سر�حه  �ُ"طِلَق  �لبنجا[،   �

٢٨ مايو/"يا5 ١٩٥٣. 
١٩٥٤: �نُتخَب 5ئيًسا ملجلس 

""نصا5 �هللا".
١٩٥٥: "يا5 عينه �خلليفة �لثا� 
� 5ئيًسا ملؤسسة "صد5 "جنمن 
�ملنصب  "!دية"، فـظل � هذ� 

ح� �نتخابه خليفة.

حضرته � �لصغر

حضرته � شبابه
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١٧٩

مع حضرته مر$� مظفر "!د (�بن حضر8 مر$� بش% "!د) � Aجنلتر�

� 5بو8 nكلية تعليم �إلسال � مع حضرته ضيف "جن� 

� مكتب كلية تعليم �إلسالn خالT �لعمل كعميد �ا

حضرته على ��5 بيته �خلفه �بنه م%$� "نس "!د

حضرته �مل "حد "بنائه



١٨٠

مع حضرته مر$� مظفر "!د � نزهة � Aجنلتر�

Xموالنا "بـو �لعـطا� �جلالندهر I5مصر مع حضر8 م%$� ناصر "!د �على يسـا ��جلماعة 

حضرته � مسجد �لفضل ١٩٣٥، �لو�قف هو �لد�عية  عبد �لرحيم ��5

حضر8 مر$� ناصر "!د �طب ��انبه حضر8 مر$� طاهر "!د



١٨١

�ألسر  بعد  سر�� حضرته  Aطال�  عند 
خالT �عتد���� ١٩٥٣

 � حضرته يتحد� مع �لضيو� 
كلية تعليم �إلسالn بربو8

صو5تا1 حلضرته
 قبل �خلالفة



١٨٢

٨ نوفم�/تشرين �لثا�: عند �فا8 �خلليفة �لثا� � ُعقد �جتما� جلنة �نتخا[ �خلليفة 
برئاسة م%$� عزيز "!د � بعد صال8 �لعشا� � �ملسجد �ملبا�5 بربو8، ��نُتخَب م%$� 
ناصر "!د خليفًة ثالثا للمسيح �ملوعو� �. فألقى خطاًبا �جيز� بعد �نتخابه. F بايع 
� �لساعة �لعاشر8 ��لنصف ليال، �كا1 عد�هم حو�� �سة ;ال�.  Iحلضو5ُ على يد�

ÍÊŒ’\;ÑÄ]Œ’\;”’Ç;‡b 
€“dÊ÷Õ;∫;8t;ÅĆ’Â;ÍÉ’\;Ê·;

�بنا �لعظيم �لذ� جعل� �نا �لعبد  ��"
�لقو�   ��لقا# هو  خليفًة  �ملتو�ضع 
فيؤثر  قلوبكم.   4 ح5  8لَّد  �لذ� 
;اعكم  8بعد  قلوبكم،   4 كالمي 
بلهفة  �لدينية   Cملها�  �تنجز8  Gصو

�ين �Kية �ملسؤ8لية." مقدِّ
  (خطب ناصر � ١ � ٢٤٧)

Ïe,\;ˆb;œ̨eÁ;% 

�جال بسيًطا مثلكم  P�Q� كنت 8ال"
عندما  8لكن  �هللا،   U�  �Vًفق 8ضعيًفا 
 4 قل5  حالة  غّير  خليفة  �هللا  جعل� 
حلظة. فكا� هناZ من �شتكيهم، لكن 
ثانية   Pختفت خال� �كل هذ[ �ألمو
بل 4 جز_ من �لف جز_ من �لثانية، 

فلم يبق �ال �ملحبة."
 (خطب ناصر � ١ � ٥٠٨)

\á]t;‡Ê“Á;Ï�Ë÷£\ 
‹Å¬’\Â;Ô]fi�’\;‹]ŒŸ;Ì÷¡;

"تذكر�8 �� �خلليفة يكو� حائز� على 
 fً#عا gذ� ال يبوh ،Cلفنا_ �8لعد� Cمقا
�نه   Vغ له،  ُحبَّه  ֲדا  �هللا  يبد�   �بأمو
�8لذ�  �جلماعة  ما pص   qللنا يذكر 
 �� �ستطيع   s�8 به.   gلبو� من  بد  ال 
�لشخصية،   Gwخ على  بنا_   ،Pقو�
 �� �خللفا_ #8ًما من  تعاU مينع  �هللا   ��
 yبه عند �هللا من قر �يصّرحو� مبا zظو
على  -بنا_  توصلت  8لقد  8مكانة. 
 Pلشخصية 48 ضو_ �حد �قو�� Gwخ
�8لشها#�{   � �ملوعو#  �ملسيح 
لنا  zفظ   � �لتا�يخ   ��  U� �لتا�pية- 
�لبّينا{  �ال �لنـز� �ليسV من �آليا{ 
(خطب  �أل�8ئل".  �لر�شدين  للخلفا_ 

ناصر �ملجلد ١ � ٦٨١)

"�T خطا[ حلضرته 
بعد توليه �خلالفـة

�  ٩ نوفم� 
 ١٩٦٥ �على
Iخو" I5يسـا 
 مر$� 5فيع "!د

حضرته 
خـالT مـر�سم 

�فن 
حضر8 �ملصلح
 �ملوعو� �

٩ نوفم�/تشرين �لثا�: � �لساعة �لر�بعة ��لنصف، صّلى حضرته على �خلليفة �لثا� � 
� "ֲדش� مق�8". 

١٢ نوفم�/تشرين �لثا�: "لقى "م% �ملؤمنني خطبة �جلمعة �أل�i بعد توليه منصب �خلالفة.
� عهد �خلليفة  iُعقد� �جللسة �لسنوية �أل� :T٢١ �يسم�/كانو1 �أل� iA من ١٩
�zAعة   � �جللسة  خ�  ُبث  "لًفا.  �انني  فيها  �ملشا5كني  عد�  كا1   - 5بو8   � �لثالث 

١٩٦٥



١٨٣

 Tخال� �ألخبا5.  نشر8   Tخال باكستا1 
�أل!دية   nَمنح حضرته خد� �جللسة   Iهذ

شعا�5ً: "�عجَبه سلوكك �ملتو�ضع."
�هو "حد �Aاما� �ملسيح �ملوعو� �.

١٩٦٦
١١ ف��ير/شباm: �سُتشهد �أل!دX 5ستم 

خا1 � "مر��1" بباكستا1.
�ملؤمنني  "م%  "علن   :5�z;/�5ما  ١٨

مشر�� "�لوقف �ملؤقت".
 nا�A عهد حضرته �يونيو/حزير�1: حتقَق 
�ملسيح �ملوعو� � أل�T مر1A" :8 �مللو� 
 n1 �حلاكم �لعاA يت�كو1 بثيابك"، حيث
 iA �نضم  سنغاتى   .n  .� �لسيد  لغامبيا 
�أل!دية �طلب من "م% �ملؤمنني قطعة من 

ثيا[ �ملسيح �ملوعو� � ت�ًكا. 
حجَر  حضرته  �ضع  "غسطس/;[:   ١٦

�ألسا� لبناية "مؤسسة فضل عمر".
حجر  �ضع   :Tأل�� "كتوبر/تشرين   ٢٨

�ألسا� للمسجد "�ألقصى" بربو8.
 Xستشهد �أل!د� :T٢١ �يسم�/كانو1 �أل�

عبد �حلق نو5 � كر�ندX بباكستا1.

١٩٦٧ 
٣١ ماiA 5�z;/�5 ١٦ يونيو/حزير�1: بد" 
"م% �ملؤمنني سلسلة خطب �جلمعة بعنو�1: 

."n٢٣ هدًفا من بنا� بيت �هللا �حلر�"
٦ يوليو/متو$ iA ٢٤ "غسطس/;[: خر� 
"لقى  "��5با   iA جولة   T�"  � حضرته 
مؤمتر�� صحفية،  خال�ا خطبا � سبعة 

.Tا� حفال� �ستقبا� ��شا�5 
١٤ يوليو/متو$: ت�عت �جلماعة � �لصند�� 
ملساعد8  �لباكستا�  �لرئيس  "قامه   Xلذ�

�ألشقا� �لعر[ Aثر حر[ شنتها Aسر�ئيل.
١٤ iA ١٥ يوليو/متو$: بد"� جولة "م% 

�ملؤمنني iA هولند�.
١٧ يوليو/متو$: "قامت �حلكومة �إلقليمية 
 �مأ�بة �لطعاn على شر� "م% �ملؤمنني 

هامبو5¡ بأملانيا.
٢٠ iA ٢٦ يوليو/متو$: جولة "م% �ملؤمنني 

iA �لدمنا�5.
"مسجد  بافتتا�   nقا يوليو/متو$:   ٢١
نصر� جها1" � كوبنهاجن، �لدمنا�5، 

�هو "�T مسجد � هذ� �لبلد.
٢٨ يوليو/متو$: "لقى "م% �ملؤمنني خطاًبا 
بلند1   "�5�� "��ند$  �لبلدية  قاعة   �
حذ5 فيه "هل "��5با، �قد نشر فيما بعد 

بعنو�1: "5سالة سالn �كلمة Aنذ�5". 
٣٠ يوليو/ متو$: �ضع "م% �ملؤمنني حجر 

�ألسا� لقاعة ,مو� � مسجد �لفضل.
 Xستشهد �أل!د� :Tكتوبر/ تشرين �أل�"

غالn حسني � "جلجـت" بباكستا1.

I5�5با، �على يسا�" iA 85مطا5 كر�تشي قبل �ملغا� �
 �ألستاz �لد�عية عبد �ملالك خا1

١٩٦٥ nعهد خالفته عا �حضرته �طب � "�T جلسة سنوية 

�"�T جولة حلضرته خا�5 5بو8 
 ٩-١٠-٦٦ بعد توليه �خلالفة 



١٨٤

١٩٦٨
١٠ iA ١٢ يناير/كانو1 �لثا�: عقد� 
"ضر[  �ملاضية.  للسنة  �لسنوية  �جللسة 
حضرته  فأمر   ،nيو  ��z �خلبا1�$ 
�أل!ديني باالكتفا� بتنا�T 5غيف ��حد، 
�كا1 عد� �أل!ديني � هذI �جللسة مائة 

"لف.

 ١٩٦٩
 Xأل!د� �ستشها�  يونيو/حزير�1:   ١٣

شو�X5 حبيب �هللا � باكبنت بباكستا1.
� منتصف عاn ١٩٦٩، �نضم iA �جلماعة 
�ملستشر� �إليطا� �لشه% �ل��فيسو5 �طالو 
 .Xحضرته ,مد عبد ��ا� Iكيوسي، فسما

�قد ترجم �لقر;iA 1 لغة �س��نتو. 

حضرته يفتتح مسجد "نصر� جها1" بكوبنهاجن، �لد�منا�5 �على ميينه 
 �ألستاz عبد �لسالn َمْدِسن �لدمنا5كي �على يساI5 �لد�عية سيد كماT يوسف 

حضرته يشاهد "صحا[ �ملسيح �ملوعو� � �هم يضعو1 حجر "سا� 
�ملسجد �ألقصى � 5بو8

�لعشا� مع ,بوֲדم 
حضرته � �ليمة "ُقيمت على شر� �لضيو� �لذين حضر�� �جللسة �لسنوية 

من خا�5 باكستا1، �على ميينه ,مد ظفر �هللا خا1 




